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KIKE HÍREK BERUHÁZÁSOK

1925. MÁJUS 1-JÉN Csáky Károly honvédelmi 
miniszter hősök emlékünnepe elnevezéssel nemze-
ti ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját. 
1946-tól elmaradtak a hivatalos megemlékezések, 
a szovjet megszállás alatt túlságosan nemzetinek 
és hazafiasnak tartották, ezért betiltották az em-
léknapot. Kistarcsán a Hősök Napján 2008 óta a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület szervez megem-
lékező ünnepségeket.
 Idén, május 26-án délután 5 órakor a Hősi em-
lékműnél gyülekeztek az érdeklődők.
 A műsort Ambrus Károly kezdte, tárogatón ka-
tonadalokat adott elő, majd Országh Péter sza-

A KISTARCSAI Kulturális Egyesület immár hagyo-
mányként az idén is állított Születéspadot. Ezúttal 
a 2001-ben-ben született kistarcsai fiatalokat kö-
szöntötték. Az avatás programja 2019. május 12-én 
délután ünnepi műsorral kezdődött. Először Sári 
Julianna „A Kis hableány” című film „Vár rám a 
föld” című főcímdalát énekelte el, majd Gubek 
Krisztián Farkas Ágnes: Mikor felnőttél című ver-
sét szavalta el. Az önkormányzatot Csampa Zsolt 
a Humánpolitikai Bizottságának elnöke képviselte, 
aki külön köszöntötte az idén tizennyolc éves kis-
tarcsai fiatalokat. A rendezvényre jelentkezők - Di-
cső Attila, Druzsin Barnabás, Fehér Ilona, Gesz-
ti Réka, Gimesi Bence, Kelemen Ákos, Kohajda 
Péter, Skultéti Tamás – emléklapot és ajándékot 
kaptak. Az emléklapot Hajdu Ferenc a Kistarcsai 
Kulturális Egyesület alelnöke, az önkormányzat 
ajándékát pedig Csampa Zsolt, a Humánpoliti-
kai Bizottságának elnöke adta át. Pálinkás buté-
liát ketten kaptak, Szőke Nikolett valamint Kiss 
Ádám, mindketten tavalyi tizennyolc éves ünne-
peltek. Az ünnepség zárásaként Bíró Ildikó, a Kis-
tarcsai Kulturális Egyesület kuratóriumának elnö-
ke és Takács Tímea kuratóriumi tag, leleplezte a 
2019-ben tizennyolc éves kistarcsai fiatalok tisz-
teletére állított Születéspadot!

HŐSÖK 
NAPJA

A Kistarcsai Kulturális 
Egyesület idén is állított 
SZÜLETÉSPADOT

A DÍJ ÁTADÁSA 2019. június 14-én volt a 
Simándy József Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában. A Kistarcsai Kul-
turális Egyesület évente ítéli oda a díjat, 
melyre az adott évben érettségiző diákok 
pályázhatnak. A díjjal évek óta azokat a fi-
atalokat jutalmazza a KIKE, akik azon túl-
menően, hogy az iskolájukban meghatáro-
zott tanulmányi követelményeket átlagon 
felül teljesítették, tehetségükkel, szorgal-
mukkal kiemelkedő eredményeket értek el, 
elsősorban kulturális téren. A beérkezett 
pályázatok azt mutatják, vannak még ki-
emelkedő képességű, közösségi tevékeny-
séget is folytató fiatalok Kistarcsán. Az idei 
pályázók: Ágai Noémi, Kovács Alexandra, 
Szőke Nikolett és Tóth Eszter. A kuratórium 
hosszas egyeztetést követően hozta meg 
döntését, melynek értelmében Ágai Noé-
minek ítélték oda az Aranykavics díjat és 
a vele járó pénzjutalmat, amit Kereszti Fe-
renc, a Kistarcsai Kulturális Egyesület el-
nöke adott át. A díjjal járó pénzjutalom: a 
mindenkori minimálbérnek megfelelő ösz-
szeg, idén tehát 149  000  Ft volt.
 Röviden következzen a kuratórium mél-
tatása, amit Brancs Ilona a KIKE titkára ol-
vasott fel.
 Ágai Noémi tanulmányait a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskolában kezdte meg, majd 
a Gödöllői Református Líceumban folytat-
ta. Alsó tagozatos korától kezdve számos 
megmérettetésben próbálta ki magát mind 
egyénileg, mind csapatban. Tíz éven ke-
resztül folytatott zenei tanulmányokat a 
kistarcsai zeneiskola zongora tanszakán. 
A Pest Megyei Kamarazene Versenyen ní-
vódíjat kapott társával együtt. Hat évig 
táncolt a Harmónia Táncklubban, mely-
lyel sokat szerepeltek, és szép sikereket 
értek el. A nyelvtanulás kiemelt szerepet 
kapott tanulmányai során. Angolból felső-
fokú nyelvvizsgája, franciából és németből 
emeltszintű érettségije van. Felsőfokú ta-
nulmányait a Semmelweis Egyetem Egész-
ségtudományi Karának Gyógytornász Sza-
kán szeretné folytatni.
 Gratulálunk Ágai Noéminek, és jövőbeli 
tevékenységéhez, tanulmányaihoz továb-
bi sikereket kívánunk!

Az Aranykavics 
Díj idei nyertese: 
ÁGAI NOÉMI

valta el Kovácsy József Hálatelten című versét. 
Megemlékező beszédet mondott Árvay Attila, a 
Gulágkutató Nemzetközi Társaság tagja. Ezután 
egy újabb szavalat következett, Lukács Ilona Ce-
cília Ady Endre Imádság háború után című ver-
sét mondta el. Ruzsa Bence a második világhábo-
rú idején történt embermentésről tartott egy rövid 
ismertetőt.
 A visszaemlékezéseknél arról is beszéltek, hogy 
Kistarcsa új beépítési területein néhány utca a ko-
rábbi századok kistarcsai hőseiről kapta a nevét. A 
hősök nevei: Balczó István, Burillák Mihály, Fi-
tos Sándor, Huszka Mihály és Scheda Ferenc. 
 A megemlékező ünnepség végén közösen el-
énekelték a „Ha kimegyek a doberdói harctérre” 
című I. világháborús katonadalt, majd virágokat 
helyeztek el az emlékmű talapzatán és mécsese-
ket gyújtottak a hősök emlékére.

Árvay Attila, a Gulágkutató Nemzetközi 
Társaság tagja mondott beszédet

Közös éneklés a Hősök napján

Idén a 2001-ben született kistarcsai 
fiatalokat köszöntötték

Zsiák Péter, Solymosi Sándor és Juhász István 

JUHÁSZ ISTVÁN alpolgármester és Szemán Ger-
gely a körzet önkormányzati képviselője június 
7-én a területen tartott sajtótájékoztatót a mun-
ka elindulásáról. 
 Juhász István alpolgármester bevezetőjében 
elmondta, hogy az intézmények korszerűsítése 
már lezajlott, ezért a város vezetésének legfon-
tosabb tevékenysége, hogy az utcák aszfaltozá-
sára pályázati vagy egyéb pénzforrást szerezze-
nek, hogy ne kelljen poros, kátyús utakon járni, 
és minőségi utakkal növeljék a lakosság komfort-
érzetét. A Bellus utca második ütemében 175 mé-
ter hosszan építik meg az utat az első szakaszhoz 
azonos műszaki tartalommal, mintegy 26,3 mil-
lió Ft-os nettó áron. Tavaly az első ütemben már 
elkészült 325 méter. Ezzel a csapadékvíz problé-

IDÉN MÁRCIUS első hetében kezdték el a Rak-
tár körút felújítását. A Fenyvesliget lakóparkot a 
30-as főút a körforgalmi csomópontjával össze-
kötő forgalmas gyűjtőút ünnepélyes átadását a jú-
nius 1-jén megrendezett Fenyvesliget Családi és 
Sportnaphoz kötődően szervezték meg. A Pénz-
ügyminisztérium támogatásával megvalósult be-
ruházás a Raktár körúton kívül még érintette a 
Móra Ferenc utcát is. Ott felújították az utca alsó 
részét, egy szakaszon az árok burkolását is kija-
vították, valamint az utca legfelső szakaszán lévő 
földút szilárd burkolatot kapott. A Raktár körút 
új aszfalt burkolatot kapott, valamint az üzletsor 

ma is megoldódik az utcában, ami a 
másik nagy probléma volt az itt élők 
számára.
 A körzet önkormányzati képvise-
lője Szemán Gergely elmondta, hogy 
a Simándy-ligetben nem ez az első 
szilárd burkolatú út, ami az utóbbi 
években elkészült. Először a Hunya-
di utca épült meg, majd ezt követte 
a Megyeri Margit utca. A Bellus Jó-
zsef utca első ütemét tavaly valósí-
tották meg, méghozzá önerősen, egy 
ingatlan eladásból fedezve. Nincs ez 
másképp idén se, a volt iskola (Szent 
István Általános Iskola, Forfa) eladá-
sából származó bevételből építik meg 

a Lőcsei utcai kereszteződéstől a Határ útig tartó 
szakaszt. Ez azért is fontos, mert az utca már  100 
%-ig beépült, s nem várható, hogy nagy teherau-
tók tönkretegyék. A technológia ugyanaz, mint 
tavaly: szegélykő, alap, teherhordó pályaszerke-
zet, kétrétegű aszfaltozással. Az út két oldalán 
tömör párologtató árkokat alakítottak ki. A gép-
kocsi bejáróknál a padka térkőből készül, egyéb 
helyen un. nemesített padka készül zúzottkőből. 
A szakaszon egy menetdinamikai küszöb (térkö-
ves fekvőrendőr) is épül. Befejezési határidő: 2019. 
augusztus 1. A Bellus utca teljes költsége (első + 
második ütem) 61,2 millió Ft + Áfa.
 Amint az útszegélyek és az úttükör elkészül, 
úgy az aszfaltozási munkák végéig teljes útzárat 
kell majd bevezetni.

MEGKEZDŐDÖTT a Bellus József 
utca második ütemének építése

Átadták A RAKTÁR KÖRUTAT 
előtt a térkövet újrarakták, és 10 db kerékpár tá-
rolót helyeztek ki. Az útszakaszra egy fekvőrend-
őrt (forgalomcsillapító küszöböt), és egy gyalogos 
átkelőhelyet is kiépítettek.   
 A Raktár körúton az üzletsor előtt 11 órakor 
kezdődött ünnepségen Solymosi Sándor polgár-
mester, Juhász István alpolgármester és Zsiák Pé-
ter tanácsnok, helyi képviselő mondott köszöntő 
beszédet. Az ünnepélyes szalag átvágása után a 
Fenyvesliget apraja és nagyja egy Monster Truck-
kal (A Szörnyverdák című film után népszerűvé 
vált óriás terepjáró.) avatta fel a korszerűen fel-
újított körutat. P.Gy.

Kistarcsán  
befejeződött  
az idei járda- 
építési program

A bruttó 20 millió forintból megvalósuló 2019. 
évi járdaprogramról június 14-én Juhász Ist-
ván alpolgármester, Zsiák Balázs és Csampa 
Zsolt önkormányzati képviselők tartottak saj-
tótájékoztatót.
 Elmondták, hogy a meghirdetett program-
ban szerepelt a Széchenyi utca, az Aulich és 
a Kossuth utca kereszteződésében lévő jár-
daszakaszok újjáépítése és az Árpád vezér 
utca elején található járdaszakasz felújítása. 
A Széchenyi utcát már tavaly a Kölcsey utcá-
tól elkezdték, de télen le kellett állni a mun-
kákkal. Az első szakaszban a Kölcsey utca sar-
kán a vízelvezetést is megoldották.  A járda 
felújítása tavasszal a Széchenyi utca 53-tól 
folytatódott. Térköves burkolatra cserélték 
az elavult, töredezett beton járdát egészen 
a Civil Ház parkolójáig, közben csapadékvíz 
elvezetőket is építettek.
 Az idei programban hasonló technológi-
ával készítették el az Aulich utca - Kossuth 
utca kereszteződésében a temető előtti jár-
daszakaszt, ahol ugyancsak meg kellett ol-
dani a vízelvezetés problémáját is. 
 Egy rövid, de fontos szakasz helyreállítá-
sa készült el az Árpád vezér utcában az Óvo-
da utca és Nyírfa utca között. A járdát a csat-
lakozó járdaszakaszok miatt itt betonalapra 
öntött aszfalttal javították ki és a szükséges 
helyeken átereszeket is kialakítottak. Az idei 
program legrövidebb szakaszát a Kőrösi Cso-
ma Sándor utca 23-as szám előtti részen épí-
tik meg. Itt a járófelület folytonossága miatt 
újrabetonozzák a járdát. 
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS napja 

PEDAGÓGUSNAP

TRIANON VÁROS ÉLETÉBŐL

A diktátumot Benárd Ágost 
népjóléti és munkaügyi mi-
niszter, valamint Drasche-

Lázár Alfréd rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter 1920. júni-
us 4-én, délután írta alá a versailles-i 
Nagy Trianon kastélyban. Délelőtt 
10 órakor – az aláírás kitűzött idő-
pontjában – Magyarországon meg-
kondultak a harangok, megszólaltak 
a gyárak szirénái, az iskolákban, hi-
vatalokban gyászszünetet rendeltek 
el, a zászlókat félárbócra eresztették, 
tíz percre leállt a közlekedés, bezár-
tak az üzletek. Az országnak 1921. 
május 1-jétől 30 éven át jóvátételt 
kellett fizetnie az általa okozott há-
borús károkért.
 Az Országgyűlés 2010. május 31-
én a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította az első világháborút le-
záró trianoni békediktátum aláírásá-
nak napját, június 4-ét. 
 Kistarcsán a trianoni emlékmű 
felavatása óta az önkormányzat szer-

evezésében minden évben a nemzeti 
tragédia napján, vagyis június 4-én 
rendezik meg a gyásznapi megem-
lékezést. Idén új helyszínen bonyolí-
tották a megemlékezést.  Az Ifjúság 
tér felújítása miatt az emlékmű elke-
rült az eredeti helyéről. Az uszoda 
előtti térről az Ifjúság térre helyez-
ték át. A kettős kereszt maradt az 
eredeti helyén.
 Június 4-én délután a megemléke-
zés a Simándy József Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola fú-
vószenekara kíséretével a Himnusz 
közös eléneklésével kezdődött. A ze-
nekart vezényelte Baraciusz Nikosz 
Dávid. Ezt követően Takács Gábor 
moderátor felkérte Solymosi Sándor 
polgármestert megemlékező beszé-
dének megtartására. 
 A polgármester elmondta, hogy 
1920. június 4-e egyik legfájóbb pont-
ja történelmünknek. A trianoni bé-
kediktátum megváltoztatta az ország 
és több millió magyar ember továb-
bi sorsát. 1926 karácsonyán Móricz 
Zsigmond ezt írta a Pesti Naplóban 
az „Öt sebek” című cikkében: „A 
magyarság a történelem folyamán öt 
krisztusi sebet kapott: Muhi, Mohács, 
Kismajtény, világos és Trianon…” 
 Solymosi Sándor Trianonnal kap-
csolatban kihangsúlyozta, hogy „a 

A trianoni béke feltét-
eleit a magyarok rész-
vétele nélkül határoz-
ták meg az 1919-20-as 
párizsi békekonferen-
cián, amelyen a győztes 
nagyhatalmak Európa 
új rendjéről döntöttek. 

Pedagógusnapi ünnepsé-
get tartott Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata má-
jus 30-án a Csigaházban.

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 99. ÉVFORDULÓJÁN

trianoni békeszerződés következté-
ben az ország területe 325 ezer km2-
ről 93 ezer km2-re, a lakosság szá-
ma pedig 20,8 millióról 7,6 millióra 
csökkent. Ezzel Magyarország Kö-
zép-Európa egyik legkisebb állama 
lett. A nemzetiségi lakosság mellett 
az ország határain kívülre került 3,5 
millió magyar, akiknek mintegy fele 
1,8 millió ember összefüggő terüle-
teken az új határok mentén élt, de a 
határ túloldalán.”
 A 99 éves sebek még mindig fáj-
nak, hiszen Trianon tragédia volt. 
Ma se tudjuk másként megélni. So-
kat kell beszélni róla őszintén, mert 
az elhallgatott gondolatok veszélye-
sebbek lehetnek a kimondottaknál.
 Solymosi Sándor megemlékező 
beszédét Vass Albert idézettel zárta:
 „Jó emlékezni arra, amin keresz-
tülmentünk. Az ilyen emlékezésben 
erő van mindig, és bizonyságtevés 
csüggedések ellen. S van benne bölcs 
tudása annak, ami emberi megpró-
báltatások fölött magasan lebeg, és 
méltóságos tisztán. Isteni igazság-
nak. Mely abban áll, hogy élünk. 
Mégis élünk. És süt reánk a nap.”
 Minden évben emlékezzünk a tri-
anoni békediktátumra! Gyászoljuk 
elveszett országrészeinket az egykor 
hatalmas és erős hazánkat ért igaz-

ságtalan döntés miatt! Egy nemzet 
akkor pusztul el, ha nem lesz, aki 
emlékezzen, a megmaradást meg 
kell ünnepelni!
 A megemlékezés végén megkoszo-
rúzták a Trianoni Emlékművet. Kis-
tarcsa Város Önkormányzata nevében 
Solymosi Sándor polgármester és Ju-
hász István alpolgármester helyezte el 
a koszorút, majd a Kistarcsai Városi 
Óvoda, a Kistarcsai Alapszolgáltatási 
Központ, a Simándy József Általános 
Iskola, a FIDESZ helyi szervezete, a 
JOBBIK helyi szervezete, a Kistar-
csai Internáltak Emlékéért Alapít-
vány, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Köre, a Kistarcsa Városért Egyesü-
let, a Fenyvesliget Egyesület, a Kis-
tarcsai KÖFE Kft., és a Kistarcsai 
VMSK Kft. helyezte el a megemlé-
kezés virágait. A koszorúzást köve-
tően a megjelentek elénekelték a Szó-
zatot, majd a Székely Himnuszt. P.Gy.

Kistarcsa Város Önkormányzata nevében Solymosi Sándor 
polgármester és Juhász István alpolgármester koszorúzott 

Vállalkozók Baráti Köre: 
Benkő Pál és Kis Joachim

Több mint 140 pedagógust hívtak meg 30 éves jubileumi oklevelet kapott Rati
movszky Tiborné, a Városi Óvoda vezetője

30 éves jubileumát ünnepelte 
Bíró Ildikó igazgatóhelyettes

Kitüntetést kapott 44 éves  pedagógiai mun-
kájáért Gémesi Andrásné óvodapedagógus

Tóthné Pataki Csilla, a  tankerület  gazdasági 
vezetője kitüntetést adott át JutasiVarró Di-
ána igazgatónak

40 éves lelkiismeretes pedagógusi munkájá-
ért kapott kitüntetést Liska Gyula Tamásné

A megemlékező beszédet 
Solymosi Sándor mondta

A  jelenlévők elénekelték a Himnuszt

M agyarországon 1952 júniusa óta ün-
neplik a pedagógusokat, akkor ad-
ták át először a kiváló tanítói és ta-

nári okleveleket. Országszerte a közoktatásban 
mintegy 145 ezer tanító, tanár, óvodapedagógus, 
a felsőoktatásban csaknem 20 ezer oktató dolgo-
zik. Kistarcsán május 30-án, csütörtökön több 
mint 140 pedagógust hívtak meg a Csigaházban 
megtartott ünnepségre, ahol Solymosi Sándor 
polgármester és Tóthné Pataki Csilla, a Dunake-
szi Tankerületi Központ gazdasági vezetője kö-
szöntötte a város pedagógusait. Az ünnepségen 
jelen volt Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző-
asszony, Csampa Zsolt, Uvacsek Csaba, Majsai 
Sándor és Dőringer Károly képviselők. 
 Az ünnepséget Solymosi Sándor polgármester 
Németh László szavaival nyitotta meg „Aki hisz a 
pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagó-
gusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, 
kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél kü-
lönbbé nevelhetők, s hogy az eddiginél többre tanít-
hatók.”, majd Dr. Korzenszky Richárd bencés szer-
zetes gondolatait idézte „A nevelő munkája olyan, 
mint a kertészé. A palántát a szülők hozzák. Az is-
kola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnö-
veszti a palántát. Megmunkálja a földet körülötte. 
Ösztönzi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak.” A 
polgármester külön megköszönte a pedagógusok 
munkáját, mert – ahogy mondta, a pedagógusok 
mindig is meghatározó szereplői a település életé-
nek. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy gondolja-
nak volt tanáraikra és keressék fel őket, mert egy 
pedagógusnak az a legnagyobb öröm, ha azt hall-
ják, hogy tanítványuk megállja a helyét az életben. 
Írjanak nekik vagy hívják fel őket. Mert ez az iga-
zi ajándék. Ez a pedagógusi pálya lényege.

 Tóthné Pataki Csilla, a Dunakeszi Tanker-
ületi Központ gazdasági vezetője egy szemé-
lyes történettel köszöntötte a kistarcsai pedagó-
gusokat, majd kitüntetést adott át Jutasi-Varró 
Diánának a Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának kivá-
ló intézményvezetői munkájáért. Az elismerés 
értékét növeli, hogy intézményvezetőnek ezt a 
kitüntetést első ízben adta át a Dunakeszi Tan-
kerületi Központ. 
 Az iskola igazgatója és Ratimovszky Tiborné, 
a Városi Óvoda vezetője is megköszönte az intéz-
ményeikben dolgozó pedagógusok munkáját.
 Ezt követően a polgármester, a tankerület gaz-
dasági vezetője, Jutasi Varró Diána igazgató, és 
Ratimovszky Tiborné, a Városi Óvoda vezetője 

egy-egy oklevéllel és virággal gratu-
lált azoknak, akik ebben az évben ju-
biláltak. Az iskola dolgozói közül ju-
bileumi oklevelet vehetett át 40 éves 
lelkiismeretes pedagógusi munkájá-
ért Liska Gyula Tamásné és Németh 
Jolán, 30 éves jubileumáért Bíró Il-
dikó, Gacsályi Ádám, Pethő Judit 
Anna és Tar Szilárd Imre. Nyugdíj-

ba vonulásuk alkalmából a tankerületi igazgató 
ajándékát kapta Jávor Mária és Prieglné Pécsy 
Klára Zsuzsanna.
 Az óvoda dolgozói közül 44 éves példamuta-
tó, lelkiismeretes, áldozatos pedagógiai munká-
jáért Gémesi Andrásné óvodapedagógus kapott 
elismerést, 30 éves példamutató, lelkiismeretes, 
áldozatos nevelő gondozó munkájáért vehetett 
át díszoklevelet Ratimovszky Tiborné óvodape-
dagógus, 25 éves munkájáért kapott elismerést 
Mezei Tiborné óvodapedagógus és Fricska Zol-
tánné óvodapedagógus.
 A jubileumi kitüntetések átadása után Jutasi-
Varró Diána a Dunakeszi Tankerületi Központ el-
ismerő okleveleit adta át. Kapták: Adamcsek Rita, 
Barna Judit, Sándor Edit, Bekes Anna, Papp Zsolt 
Csabáné, Merczel Gyöngyi, Berzsenyi Emőke, Né-
methné Bertalan Katalin, Bíró Ildikó, Gacsályi Ádám.
 Meg kell jegyezni, hogy mindenki kapott egy 
kis ajándékot, no és a meglepetés műsor is az 
ajándék része volt. Minden évben egy sztármű-
vészt hívnak meg ebből az alkalomból, idén Szabó 
Ádám zenész, énekes volt a vendég, aki 2011-ben 
az RTL Klub Csillag születik című tehetségku-
tató műsorában vált ismertté. A pedagógusnapi 
ünnepség egy vacsorával zárult, amit a Kisgöm-
böc Étterem készített. P.Gy. 

A meglepetés műsor fellépője 
Szabó Ádám zenész volt
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Magyarországon a kor-
mánypártok győzelmével 
ért véget az EURÓPAI 
PARLAMENTI VÁLASZTÁS
Május 23-tól május 26-ig tartott 
a 2019-es EP-választás. Ösz-
szesen 751 képviselőt választot-
tak a 28 tagállamban, azonban 
ez csalóka lehet, ugyanis a brexit 
miatt az EP-képviselők szá-
ma könnyen 705-re csökkenhet. 

HÍREK

M agyarországon összesen kilenc párt-
nak sikerült listát állítania. Május 26-
án rekord részvétel mellett döntöttek 

az EP mandátumok sorsáról. A rekordrészvétel 
két dolognak köszönhető: a választás tétjének, va-
lamint a Fidesz-KDNP elsöprő mozgósításának.
 A Fidesz-KDNP (52,56%) 13, a Demokratikus 
Koalíció (16,05%) négy, a Momentum (9,93%) kettő, 
az MSZP-Párbeszéd (6,61%) és a Jobbik (6,34%) 
pedig egy-egy mandátumot szerzett meg. A Mi 
Hazánk Mozgalom (3,29%), a Kétfarkú Kutya-
párt (MKKP) (2,62%) és a Lehet Más a Politika 
(LMP) (2,18%) nem érte el az ötszázalékos beju-
tási küszöböt.
 A választási részvétel a korábbiakhoz képest 
igen magas volt, a 7 988 062 szavazati joggal ren-
delkező választópolgár közül országosan 43,37% 
ment el szavazni. Pest megyében 44,2%-os volt a 
részvétel, Kistarcsán pedig 48,6%.
 A FIDESZ-KDNP országosan 52,56%-ot, Pest 
megyében 51,38 %-ot, míg Kistarcsán 49,88%-ot 
elérve lett első. Érdekesség, hogy Kistarcsán a Mo-

mentum az országos átlagnál (9,93%) több szava-
zatot szerzett (12,73%). A DK szintén az országos 
átlagnál (16,05%) több szavazatot kapott (16,76%) 
a településen. A Kétfarkú Kutyapárt viszont Kis-
tarcsán megelőzte a Mi Hazánk Mozgalmat. 

A LISTÁKRA LEADOTT ÉRVÉNYES 
SZAVAZATOK KISTARCSÁN:
 1. FIDESZ-KDNP: 2441 (49,88%)
 2. DK: 820 (16,76%)
 3. MOMENTUM: 623 (12,73%)
 4. MSZP-PÁRBESZÉD: 280 (5,72%)
 5. JOBBIK: 279 (5,70%)
 6. MKKP: 168 (3,43%)
 7. MI HAZÁNK: 158 (3,23%)
 8. LMP: 110 (2,25%)

AZ EURÓPAI PARLAMENT 
MAGYAR KÉPVISELŐI:
A képviselői helyek száma: 21
	 FIDESZ-KDNP:	13	fő	(61,90%)
	 DK:	4	fő	(19,05%)
	 MOMENTUM:	2	fő	(9,52%)
	 MSZP-PÁRBESZÉD:	1	fő	(4,76%)
	 JOBBIK:	1	fő	(4,76%)

AZ EURÓPAI PARLAMENTI  
FRAKCIÓK ÚJ ELOSZLÁSA: 
A 751 képviselőhely eloszlása
1. Néppárt (EPP) 177, 2. Szocdemek (S&D) 147, 3. 
Liberálisok (ALDE) 101, 4. Zöldek (Greens) 69, 5. 
Konzervatívok (ECR) 59, 6. Nacionalisták (ENF) 
57, 7. Euroszkeptikusok (EFDD) 56, 8. Baloldal 
(GUE/NGL) 42, 9. Újak 35, 10. Függetlenek 8. 

KEDVES VERSENYZŐK!
2019. augusztus 20-án rendezzük meg a 
VIII. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivált, mely-
re sok szeretettel meghívjuk Önt és baráti 
társaságát, hogy összemérjék ügyességü-
ket a kakasfőzés feladataiban.
 Időpont: 2019. augusztus 20. 12.00 
 Nevezni az alábbiak szerint lehet:
 Maximum 18 csapat nevezését tudjuk 
 fogadni jelentkezési sorrendben.
 Tűzgyújtás: 12.00-tól
 Ételek elkészítése 16.30-ig
A nevezési díj 6500 Ft, ami tartalmazza:
 •  2 db kb. 4-4,5 kg súlyú főzéshez szük-

séges kakast,
 •  tűzifát,
 •  székeket, asztalt,
 •  víz és áramvételi lehetőséget,
 •  sátrat
 A további nyersanyagokat, eszközöket 
a jelentkezőknek kell hozniuk.
 A csapatoknak a rendezvény vendégei 
részére minimum 10 adag ételt kell felaján-
laniuk.
 A kakasokból bármilyen étel készíthető, 
több kakasból is készülhet az étel, amit a 
versenyzőknek kell hozniuk.
 Ételt pénzért árulni TILOS!
 A megfőzendő hús és az egyéb hozzáva-
lók csak kereskedelmi, forgalmazási enge-
déllyel rendelkező üzletből származhatnak.
 A nevezési díj befizetési határideje: 
 2019. augusztus 9.
 Cím: Kistarcsai VMSK Kft. 
 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
 A rendezvény várhatóan 22.30 óráig tart. 
A fesztivál napján színes programok vár-
ják az érdeklődőket.
 Nevezés és felvilágosítás: 
 Turi Irén művelődésszervező, 
 06-70/656-5178, iren.turi@vmsk.hu,  
 www.vmsk.hu, www.kistarcsa.hu

VIII. KISTARCSAI 
KAKASFŐZŐ  
FESZTIVÁL

Újabb utak építésére, fel- 
újítására PÁLYÁZIK KISTARCSA 
A május 29-én megtartott testületi ülésen 22 napirendi pont sze-
repelt a programban. Az ülésen többek között elfogadták a DPMV 
Zrt. és a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámolót, va-
lamint a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának meg-
valósulásáról szóló beszámolót. Módosították az avar-és kerti 
hulladék égetését szabályozó rendeletet, megállapították a „Kis-
tarcsai Gesztenyés Óvoda elektromos kiegészítő munkái és az 
óvodai ellátás infrastrukturális javítása céljából” ki-
írt közbeszerzési eljárás eredményét. Végül zárt ülé-
sen döntöttek az év Polgárőre cím adományozásáról. 

TESTÜLETI ÜLÉS

Beszámolt a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. az előző évi munkájáról
A DPMV Zrt. beszámolójának elfogadásához 
a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nem 
szükséges, a beszámoló elfogadása a DPMV 
Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik, így a 
beszámolót csak tájékoztatás miatt kapták meg 
a képviselők. A 2018-as év Kistarcsa szempont-
jából pozitívan zárult, mert kismértékben nyere-
séges volt a településen a szolgáltató tevékenysé-
ge. A testületi ülésen megjelent és bemutatkozott 
Horváth Attila a DPMV Zrt. vezérigazgatója, aki 
2018. június 1-től pályázattal nyerte el a vezér-
igazgatói állást. A cég teljes vezetését a május-
ban megtartott közgyűlésen vette át. Elmondta, 
hogy kiemelten kívánja kezelni Szilas térségét a 
meglévő problémák megoldása érdekében. To-
vábbra is nagy hangsúlyt helyeznek a vízminő-
ség javítására. Kistarcsát is érinti, hogy Kerepe-
sen két új kutat helyeznek üzembe. Működik a 
víztisztító rendszer, de ennek ellenére éppen ha-
tárértéken van a nitrát mennyisége. A vízminőség 
javítása érdekében az új kutaknál azokat a réte-
get fúrják meg, ahol már nincs nitrát, vas, man-
gán és ammónia sem. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy továbbra is kiemelten ellenőrzik az illegá-
lis csatorna bekötéseket, mert a legtöbb szenny-
víz kiöntés az illegális csatornavíz bevezetés kö-
vetkeztében alakul ki. 

Elfogadták a Kistarcsai  
VMSK Kft. beszámolóját
A képviselő-testület a VMSK Kft. 2018. évre vo-
natkozó mérleget 115 millió 816 ezer Ft főösszeg-
gel, az eredmény kimutatást 19 millió 666 ezer Ft 
adózott eredménnyel jóváhagyta, amelyet ered-
ménytartalékba helyez, valamint elfogadta Kis-
tarcsai VMSK Kft. Felügyelő Bizottságának be-
számolóját is.

Hosszútávra szól Kistarcsa  
Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
Kistarcsa Integrált Városfejlesztési stratégiája 
2009-ben készült el. Az akkor elfogadott 15-20 
éves átfogó program szerint szerethető és ellá-
tottságában javuló lakókörnyezetet biztosító kert-
várossá kell fejlődnie Kistarcsának. A minőségi 
fejlesztések közé tartozik pl. volt internáló tábor 
fejlesztésének előkészítése, parkolóhelyek kiala-
kítása vízelvezető árkok befedésével (A Szt. Imre 
közben és az Ifjúság tér Széchenyi út menti ré-

szén ezek megvalósultak), a Csigaház elbontása, 
a terület közösségi térré alakítása, zöldfelületek, 
utcabútorok kihelyezésével. Az önkormányzat 
az elhasználódott gyalogjárdákat a főútvonalak 
mentén ütemezetten felújíttatja.
 Az önkormányzat az Integrált Városfejleszté-
si Stratégiát változatlan tartalommal alkalmazza 
tovább és fejlesztéseit ezzel összhangban tervezi 
megvalósítani.

Adóhatósági beszámoló
A települési önkormányzat képviselő-testü-

lete: a jegyző beszámoltatása útján ellen-
őrzi az adóztatást. Azoknál az adóne-
meknél, ahol jellemzően két egyenlő 
részletben történik az adófizetés, a 
teljesülési arány már meghaladta az 
éves tervezett előirányzat 50%-át. Az 

iparűzési adóbevallások adatai alapján 
2018. évben további bevétel növekedés 

volt. 2018-ban az iparűzési adóból szárma-
zó bevételek 17 millió forint plusz bevételt ered-
ményeztek a tervezetthez képest, ami elsősorban 
a gazdasági növekedés, valamint a vállalkozók 
számának stabilitása miatt következhetett be. A 
polgármesteri hivatal adóhatósági munkája so-
rán csak ritkán élt a jogszabály által biztosított 
bírságok kiszabásával, inkább az „ügyfélbarát” 
közigazgatás elvét követve elsősorban felszó-
lításokat küldtek a mulasztóknak. 2018. évben 
1 687  000  Ft bírságot szabtak ki. Összességé-
ben megállapítható, hogy a kitartó, folyamatos, 
rendszeres odafigyelést, rengeteg munkát igény-
lő és egyre több eszközt igénybevevő ellenőrzé-
si és végrehajtási tevékenység igen pozitív ered-
ményt jelent.

Módosították az avar-és kerti  
hulladék égetéséről szóló rendeletet
Az időközben történt jogszabályváltozások, a 
zöld hulladékszállítás eljárási rendjének módosu-
lása miatt és a magasabb szintű jogszabályoknak 
történő megfeleltetés érdekében kellett a rendele-
tet aktualizálni. A módosításról további részlete-
ket a 13. oldalon találnak.

Újabb utak felújítására pályáztak
A Belügyminisztérium pályázatot hirdetett az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása” címmel.
 A testület döntése értelmében Kistarcsa Város 
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be 
a Deák Ferenc utca, Hunyadi utca és a Toldi Mik-
lós utca közötti szakaszára, valamint az Árpád 
utca felújítására. A projekt összköltsége bruttó 
40 millió Ft, melyből 10 millió Ft önrészt az ön-
kormányzat saját forrása terhére biztosítja. 
 Az egyebek napirendi pontnál Csampa Zsolt 
képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet a 
KERHU bánya bejárásánál tapasztalt megnyug-
tató változásokról. Remélhetőleg megoldódtak az 
elmúlt években a lakosság által is észlelt problé-
mák. P.Gy.

Testületi  
ülésről  

jelentjük

Kistarcsa Város Önkormányzat  
jegyzője pályázatot hirdet ADÓÜGYI  
ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: 
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A munkakörhöz tartozó 
főbb tevékenységi körök: 
Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása, 
kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelen-
tések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-
írásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. 
számú melléklet 19. pontjának I. besorolási osz-
tályában előírt felsőfokú vagy II. besorolási osz-
tályában előírt középfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •  Önkormányzati adóhatóságnál szerzett szak-

mai tapasztalat,
 •  ASP Adó szakrendszer ismerete,
 •  Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasz-

talat,
 •  Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2019. július 3.
A pályázati kiírással kapcsolatban további fel-
világosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon 
kapható vagy a www.kistarcsa.hu olvasható.
A pályázat benyújtásának módja: A Kistar-
csai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistar-
csa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borí-
tékban. Jelige: „Adóügyi ügyintéző pályázat”

Horváth Attila a DPMV Zrt. vezér-
igazgatója és Majsai Sándor
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XXIV. KISTARCSAI NAPOK 
A hagyományoknak megfelelően már május 17-én, 
pénteken este a KIKE által szervezett kiállítás meg-
nyitójával elkezdődött a rendezvény a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

A z érdeklődőket Kereszti Ferenc a KIKE 
elnöke köszöntötte, majd Juhász István al-
polgármester és Csampa Zsolt a Humán-

politikai Bizottság elnöke nyitotta meg a rendez-
vényt. A megnyitó műsorában Fleischer Bence egy 
chilei népdalt adott elő trombitán, egy profi sza-
valatot is hallhattunk, Szabó Lőrinc: Májusi Or-
gonaszag című versét Borbély Mihály mondta el, 
és két népdalt énekelt Galánfi Anna. A KIKE az 
iskola tantermeiben tizenkét tematikus kiállítást 
rendezett be. A teljesség igénye nélkül kiemelünk 
egy-két kiállítót. Az érdeklődők idén is láthatták 

Kiss Péter tanár úr képeit, fa-és to-
jásfaragásait. Ismét itt volt Kiss Já-
nos, aki gyufaszálakból épített ma-
ketteket, szemet gyönyörködtető volt 
Szendrei Judit és Dabróczy Krisztina 
tűzzománc kiállítása, valamint Szil-
ágyi Vilma és Földes László origami 
papírcsodái, de meg kell említeni a Városi Óvo-
da csoportjainak kiállítását is, ami Ratimovszky 
Tiborné lelkesedését dicséri. A Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat kistarcsai házi szőtteseket 
hozott a kiállításra. Az aulában most is a helyi ker-
tészek és kereskedők virágait állították ki. (Emília 
virágbolt, Nagy László József ). Minden egyes ki-
állító kapott egy emléklapot, amit Hajdu Ferenc a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület alelnöke adott át.
 A május 18-án és 19-én megrendezett XXIV. 
Kistarcsai Napokra a főszervezők, Pongrácz Vik-
tória a Kistarcsai VMSK ügyvezetője és Juhász 
István alpolgármester egy nagyon sokszínű prog-
ramot állított össze. A rendezvény fő helyszíne a 
tavaly felújított Ifjúsági tér volt. Az új helyszín 
könnyedén megbirkózott minden természeti és 
mesterséges problémával. A közönség is nagyon 
vigyázott az új térre. Egyik nap után sem kellett 
nagytakarítást végezni.
 A Kistarcsai Napok rendezvénye a hagyomá-
nyoknak megfelelően több helyszínen bonyolódott. 
A központi programokat az Ifjúság téren felállí-
tott nagyszínpadon rendezték meg. 
 Az Ifjúság téren szombaton délelőtt a gyere-
keket várták. A programok előtt Solymosi Sán-

dor polgármester nyitotta meg a kétnapos rendez-
vényt. Ekkor szerepelt a Zsákhangya Nyüzsiszínház 
és a XVI. kerületből érkezett óvodásokból álló 
Eszterlánc Gyermektánc, délelőtt még a Shaolin 
Kungfu Sárkánykard Egyesület bemutatója hozta 
lázba a közönséget. Délután helyi kulturális-, és 
sportegyesületek vonzottak sok szülőt és nagyszü-
lőt a színpad elé. (Black Time Tánciskola, Zumba 
Jucus Team, Jamland TSE) Ezután a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la zenekara lépett színpadra, majd a Kincses Antal 
vezette Hely-Szín-Ház Kulturális Egyesület éneke-
seinek tapsolt a közönség. Nagy sikert aratott az a 
capella stílusban éneklő Vivat Bacchus Énekegyüt-
tes. Ezt követően a Pannónia Néptáncegyüttes lé-
pett fel. Minden korcsoportjuk bemutatkozott. Ne-
kik köszönhetően óriási tömeg várta a szombatot 
lezáró DJ Dominique és vendégei produkciót. DJ 
Dominique egyszerre két helyen is fellépett, így 
csak később tudott a saját műsorához csatlakozni. 
Az öt órás élő showban láthatta a közönség Korda 
Györgyöt és Balázs Klárit, Csonka Andrást, a Bes-
tiákat, Krisz Rudit, Happy Gang-et és Mr. Rick-et.
 Vasárnap a program a Kistarcsai Roma Ön-
kormányzat műsorával indult volna, de az eső mi-

att ez elmaradt, a bábelőadás viszont nem, így a 
kisszámú, de lelkes gyerek közönség nagyon él-
vezte a Csalafintaságok a csalitosban előadást. A 
kora délutáni részbe került az Aquila Dance SE, a 
Blero System HipHop Tánciskola, a Villám Tánc 
Sport Egyesület és egy hastánc produkció (Kyra 
és a Nílus Gyöngyei). Az Operett nem hiányoz-

hat a Kistarcsai Napokról. Idén Pászthy Viki és 
Budai Márton képviselte ezt a műfajt. A Funky-t 
játszó Bebe és zenekara nagy közönséget verbu-
vált a másfél órás koncertjük végére, amit tovább 
fokozott a BON BON együttes, így az esti záró 
koncertre több ezren gyűltek össze az Ifjúság té-
ren. Az esős idő miatt nem sikerült tesztelni a tér 
teljes kapacitását, de a HOOLIGANS így is sok 
nézőnek szerzett örömet. A koncert után kellett 
volna fellőni a tűzijátékot, de a viharfelhők miatt 
ezt nem engedte az Országos Meteorológiai Szol-

gálat és az Országos Katasztrófavédelemi Főigaz-
gatóság. Ezt a látványosságot a szervezők átrakták 
a Kakasfőző Fesztiválra. A vasárnapi koncertek 
technikai beállási idejére szervezett ügyességi be-
mutató műsorok – a Gravity Academy (kerékpá-
ros ügyességi bemutató) és a tűzzsonglőrök, fő-
leg a fiatalokat vonzották.  
 A kísérő programok közül meg kell említeni a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete és 
az Őszülő Világ Alapítvány szervezésében lebo-
nyolított egészségügyi szűréseket és az önkéntes 
véradást, a Közösen Értük Alapítvány, az Alap-
szolgáltatási Központ és az ADGASR Sport és 
Rekreációs Egyesület közös játszóházát, a Deres 
Lovasudvar házi lovasversenyét, lovasbemutató-
it, és a népi játszóparkot.
 A rendezvény támogatói voltak: a Kistarcsai 
VMSK, a SICULUS Bútoráruház, a Kisgömböc 
Étterem, a Nova Bau, a Kistarcsai KÖFE Kft., a 
LAVET Kft., a MIRABER Bt., a Kisállatrendelő, 
a JUKA Járműjavító Bt., Fincsi Lángos, Kis Jo-
achim egyéni vállalkozó és Ritecz László vállal-
kozó. Polgár
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 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
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A Pannónia Néptáncegyüttes táncosait egy fehér hintó vezette fel

Az alpolgármester Kereszti Ferencnek gratulált

A Pannónia Néptáncegyüttes Ifjúsági csoportja

Bebe és zenekara, vagyis Bebe&Funksters

DJ Dominique és barátai 
szombati este koncerteztek

A két napos rendezvényt 
a HOOLIGANS koncertje zárta

Hastánc bemutató a Kyra  
és a Nílus Gyöngyei előadásában

Vivat Bacchus Énekegyüttes

A KIKE kiállítást Csampa Zsolt a Humán-
politikai Bizottság elnöke nyitotta meg

Szombaton este  
volt Korda György  

és Balázs Klári koncertjeZumba Jucus Team
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Kistarcsán rendezik  
a legtöbb GASZTRONÓMIAI  
ÉS KULTURÁLIS FESZTIVÁLT

IX. FENYVESLIGET  
Családi és Sportnap

KULTÚRA

J únius 1-én reggel 7 órától neki-
láttunk a sátrak, padok asztalok, 
üstök felállításához, beüzemelé-

séhez. Nyolc órakor megnyitottuk a 
Fenyvesliget Napot, ahol első prog-
ramként a focié volt a terep. Idén a VI. 
Szabó Bertalan Emlékkupán 5 csa-
pat küzdött vándorkupáért a Fenyves 
Sportcsarnok műfüves pályáján. Ez-
zel párhuzamosan a Michelin-csilla-
gos szakács team nekilátott elkészí-
teni a tárkonyos pulykaragu levest. A 
biztonság kedvéért két üstben főtt az 
ebéd, így jutott mindenkinek.
 Közben megérkezett baristánk 
is, aki a gépét beüzemelve minden-
kit ellátott finomabbnál finomabb 
kávéval és cappuccinóval, és akitől 
idén is megtudhattuk, hogy amit a 
normál hétköznapokon koffein tar-
talmú italként fogyasztunk, messze 
van a jó kávétól.
 10 órától már teljesen megtelt a 
sportcsarnok előtti parkoló és tér, 
ami teljes kapacitással üzemelt. Az 
Egri Ugrálóvár csapata idén is népi 
játszótérrel és ugrálóvárral készült. 
A gyermekek a programok végéig 
fáradhatatlanul ugráltak, játszottak. 
Emellett Szabó Csabi animátorunk 
Öveges professzort megszégyenítő 
színes programokkal, kísérletekkel 
várta a kicsiket és nagyokat egy-
aránt.
 Közben Ritecz Laci bácsi is ki-
nyitotta sörös „dobozát”, így min-
denki megnyugodhatott - senki sem 
maradt szomjas, senki sem maradt 
szárazon. 11 órakor rendhagyó mó-

don megszakítottuk a sportnapot 
és Solymosi Sándor polgármester 
úr, Juhász István alpolgármester úr, 
Zsiák Péter tanácsnok úr, helyi kép-
viselő ünnepélyes keretek között át-
adta az elkészült Raktár körutat. Az 
átadó ceremóniát követően délután 
egy óráig a fő attrakció a Raktár kör-
utat tesztelő Monster Truck volt, me-
lyet a Fenyvesliget apraja és nagyja 
több körben is kipróbálhatott.
 Fél egykor befejeződött a foci, 
melynek az eredményhirdetésén idén 
a Mirtusz utca vehette át a vándor-
kupát egy év kihagyással. A gólki-
rálynak járó oklevelet pedig Farkas 
Gyula kapta, aki nem először nyerte 
el ezt a díjat.
 Az eredményhirdetés után kez-
dődött az ebéd, ahol a délelőtti prog-
ramok, meccsek átbeszélése mellett 
elfogyasztottuk a tárkonyos pulyka-
ragut, majd a rétest, és lefojtottuk egy 
kis védőitallal, hiszen ügyelnünk kel-
lett, nehogy a nagy melegben bárki 
is kiszáradjon. Erre az apukák kíno-
san figyeltek az anyukák legnagyobb 
örömére, melynek természetesen es-
tére meg is lett az eredménye.
 A délutáni sziesztát követően jött 
a BMX bemutató, melyet már az új 
Raktár körúti aszfalton nézhettünk 
végig, és a bemutatót követően bár-
ki kipróbálhatta a tudását, persze a 
BMX-esek végig segítettek bennün-
ket. Viszonylag hamar rájött minden-
ki, hogy a bemutatott trükkök nem 
is olyan egyszerűek. A műfüves pá-
lyán ezalatt elkezdődött az élőcsocsó, 

A tavalyi rossz idő-
járás után esőmen-
tes napban bízva in-
dultunk neki a IX. 
Fenyvesliget Csalá-
di és Sportnapnak. Juhász István a helyi FIDELITAS alapító tagjaként 16 éves kora óta foglalkozik politikával, 18 éves 

korában belépett a FIDESZ-be. 2008. február 10-én az időközi választáson került a képviselő tes-
tületbe, a 7. számú választókörzetben győzött. Egy év múlva megválasztották társadalmi alpol-
gármesternek. A 2010-es választásokon a 6. számú választókörzetben győzött és főállású alpol-
gármesternek választották meg. 2014-ben ismét megválasztották a körzetében képviselőnek és 
újra főállású alpolgármester lett. A beruházások mellett felügyeli a város kiemelt rendezvényeit is.

CIVIL OLDAL

ahol megtudhattuk milyen is csocsó-
bábunak lenni.
 16.30-tól megtartottuk a tombola 
sorsolást, egy órán keresztül kisebb 
nagyobb ajándékokért izgulhattak 
a lakók. A két legfőbb nyeremény, 
egy kétszemélyes színház vagy foci 
meccs belépő, valamint egy kétsze-
mélyes vacsora volt. 
 Délután fél hatra végre elérkez-
tünk a legfontosabb programhoz, 
ami nélkül a Fenyvesliget Családi és 
Sportnap nem kerek. Ez pedig a sör-
ivó verseny, melybe idén is tettünk 
egy csavart. Az első próba egy segí-
tőtárs megtalálása volt, hiszen 2019-
ben fél liter sört tölcséren keresztül 
kellett elfogyasztani minél gyorsab-
ban. Kialakultak a párok, a verseny-
zők sorba ültek, mint a verebek, Laci 
bácsi pedig kicsapolta a söröket és 
már indult is a verseny, ami pár má-
sodperc múlva Csimár Pál győzel-
mével zárult. Pali a többi versenytár-
sat csupán fél liter sörrel előzte meg, 
vagyis amíg mi még csak gondolt-
ban jutottunk el oda, hogy lefolyik 

majd a torkunkon a védőital, addig-
ra ő már üres pohárral a kezében áll-
va jelezte, hogy végzett. A jutalma 
egy újabb korsó sör volt, melyet már 
a hagyományos módon fogyasztha-
tott el. Mind a Fenyvesliget, mind pe-
dig kicsiny családja nagyon büszke 
Csimár úrra.
 2019-ben sajnos zenekar nélkül 
zártuk a bulit, mivel egyik csapat-
nak sem volt jó az időpont. Így vi-
lágmegváltó beszélgetésekkel pró-
báltuk az univerzum legnagyobb 
kihívásaira választ találni, melyet 
Ritecz Laci bácsi folyamatosan tá-
mogatott kis- és nagypoharas fris-
sítőkkel. A sportnap fő támogatója  
Kistarcsa Város Önkormányzata és 
a Dechatlon áruház volt, de tombola 
felajánlásukkal a következő szerve-
zetek is hozzájárultak a sikeres meg-
rendezéshez: Kistarcsa Klíma, Feny-
ves Szolárium, Kistarcsai VMSK.
 Köszönet illeti még a szervezés-
ben elévülhetetlen érdemeket szer-
zett magán személyeket is, kiemel-
ve Szabó Gabit, Zöld-Erősdi Blankát 
(Piroska), Zsiák Pétert, Piti Robit és 
Madarász Imit. Reméljük, hogy rö-
vid időn belül kipihenik magukat, 
mert jövőre is számítunk rájuk, mi-
vel 2020-ban a X. Fenyvesliget Sport-
nap vár ránk. Kerek évforduló, ami 
kerek programcsomagot igényel.  
 Osztrogonácz Ivó

Az ebéd helyben készült

A fő látványosság a Monster Truck volt, amire bárki felülhetett

VI. Szabó Bertalan Emlékkupán 5 csapat játszott

BMX bemutató

Tárkonyos pulykaragu volt az ebéd 

A nap fénypontja a sörivó verseny volt

K istarcsán a kiemelt rendezvények min-
den évben magasabb színvonalúak. A 
lebonyolítás technikájában szinte már 

nincs semmi különbség. Mikor lenne alpolgár-
mester úr elégedett?
 – Hát elégedettnek teljesen nem szabad lenni, 
mert mindig törekedni kell a jobbra, de valóban úgy 
gondolom, hogy közös munkával sikerült hosszú 
évek alatt városhoz méltó színvonalúra fejleszte-
nünk a rendezvényeinket. Ehhez persze rengeteg 
ember csapatmunkájára volt szükség, valamint a 
testület anyagi támogatására, hogy legyen miből 
gazdálkodni. Valamint az elkészült főtér is egy 
újabb lépés volt ezen az úton, nem is akármekko-
ra. Igyekszünk továbbá nem csak a színpadi prog-
ramokban fejlődni, hanem a kiegészítő események 
terén is, ahogy ez más fesztiválokra is egyre inkább 
jellemző. És valóban vannak már bevált formulá-
ink, amiket régóta alkalmazunk, de közben renge-
teg mindennel szoktunk próbálkozni. Ilyen példá-
ul az, hogy a nagykoncertek mellett megjelentek a 
fesztivál hangulatú többórás zenei blokkok, ahol 
sztárfellépők sora tudja megmutatni magát 4-5 óra 

alatt a nagyközönségnek, egymást váltva, folya-
matos jó hangulatot teremtve. Az elmúlt rendez-
vényeken az volt a tapasztalatunk, hogy legalább 
akkora, ha nem nagyobb tömeg volt ilyenkor órá-
kig jelen, mint a nagykoncerteken.

– Az átépített Ifjúság tér egy téli (Mindenki ka-
rácsonya), és egy tavaszi (Kistarcsai napok) 
rendezvényen van túl. Szerintem jól vizsgázott 
a tér. A közönség hol találkozhatott XXI. szá-
zadi technikával?
 – Mindenek előtt a legfontosabb a biztonság 
volt. A hang és fénytechnika kábeleit a föld alatt 
vezettük el, az elektromos áram több hálózaton 
fut a hibák minél nagyobb kiküszöbölése érde-
kében, valamint a vízelvezetés is alkalmas a leg-
nagyobb viharok kivédésére, és a burkolt felület 
nagysága sem hátrány. Mint láthattuk legutóbb 
eső után is problémamentesen tudott folytatódni 
a rendezvény, nem volt sár vagy rövidzárlat.

– Térjünk vissza még egy kérdés erejéig a Kis-
tarcsai Napokhoz? Jövőre jubileumi rendez-
vényre készülhet a város. Az eddigi Kistarcsai 
napokra az előkészületek szűk egy évig tartot-
tak. Ebben az évben ősszel önkormányzati vá-
lasztásokat lesznek. Ez mennyiben befolyásol-
ja az előkészületeket?
 – Mindenképp valamennyire beleszól, de mi-
vel minden településen most választanak, így a fel-
lépők is tudják, hogy a szerződések véglegesítése 
kicsit tolódik. Előkészülünk mindenképp, a prog-
ramot is elkezdjük összerakni, de persze vannak 
olyan elemek, melye-
ket a választás utánra 
hagyunk. Amennyi-
ben esetleg úgy dönte-
nek majd a választók, 
hogy lehetőségem ma-
rad a jubileumi Kistar-
csai Napok programjá-
ba is beleszólni, akkor 
mindenképp szeretnék 
végre vendégül látni 

nemzetközi fellépőt is, természetesen a megfe-
lelő paraméterekkel és nem minden áron. Ennek 
vannak technikai megoldásai, ami igazából csak 
kapcsolatok kérdése. Mi, úgy gondolom jelenleg 
jól állunk ezen a téren.

– Már a mostani lapszámban közzétettük a Ka-
kasfőző fesztivál versenyfelhívását, szeptember-
ben pedig már a Görhönyfesztiválra készülhet 
a város. Egyik nyilatkozatában alpolgármes-
ter úr egy újabb gasztrofesztivál létrehozásáról 
beszélt (Kistarcsai tárcsafesztivál). Erre van-e 
pénz és energia?
 – Nem feltétlen pénzkérdés ez, inkább szer-
vezés. Mármint, ha nem teljesen különálló prog-
ramban gondolkodunk, hanem betársul az új ren-
dezvény egy meglévő, például a Kistarcsai Napok 
mellé. Egyik barátommal régóta gondolkodunk a 
Mindenki Karácsonya új elemeként egy KisHarcsa 
Fesztiválban is, ezt is szeretném megvalósítani a jö-
vőben.

– A befejező kérdés a beruházásokra vonatkoz-
na? Az útépítések és a járdaépítések az elfoga-
dott program szerint történnek. A májusi testü-
leti ülésen újabb útépítési pályázat beadásáról 
döntöttek. Ezek jó hírek, de hol tart az új böl-
csőde építése, mikor folytatódik?
 – A közbeszerzés utolsó fázisában vagyunk, 
amikor a hatóság ellenőrzi minden rendben ment-e. 
Mivel az összeghatár elérte az EU-s nyílt közbe-
szerzési szintet, így ez elég szigorú. Amint ez 
megvan, a testület összeül, jóváhagyja a kivite-

lezőt, lehet szerződni, 
és a nyár második felé-
ben folytatódhat a mun-
ka. Jó hír, hogy az ösz-
szeg rendelkezésre áll, 
az előlegen kívül egyéb 
kifizetés nem történt az 
előző vállalkozó felé, 
lévén hogy nem telje-
sített határidőben.
 P.Gy.

A JÖVŐRŐL KÉRDEZTÜK JUHÁSZ ISTVÁN ALPOLGÁRMESTERT
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KÖTELEZŐ a  parlag-
fű elleni védekezés
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegés-
zségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A par-
lagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdono-
sának, illetve használójának a kötelezettsége. 

A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a 
tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a 
kötelezettségének – a mulasztók költségén 

elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett 
növényvédelmi bírságot szabnak ki. 
 Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy belterületen 
a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság ál-
tal helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tar-
talma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság 
köteles hatósági eljárást indítani azokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettségüket.
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése 
kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megaka-
dályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 
 Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez 
(közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kisza-
bása) nem szükséges a sérelem – egészségkároso-
dás – bekövetkezése, e körben elégséges a védeke-
zési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
 Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis 
az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai álla-
potú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű vé-
dekezést kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű 
elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károso-
dása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni 
közérdekű védekezés abban az esetben rendelhe-
tő el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszá-
ma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 
50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 
30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költségei megál-
lapításának és igénylésének részletes szabályai-
ról szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet ér-
telmében a közérdekű védekezést belterületen a 
jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest te-
rületén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járá-
si Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvé-
delmi hatóság) rendeli el.

 A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést 
az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem ke-
rül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, 
ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötele-
zettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolat-
ban felmerült költségeket az ügyfélnek kell meg-
fizetnie.
 A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- 
és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérde-
kű védekezés elrendelését követően a jegyző az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárás-
ra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A 
bírság mértéke belterületen és külterületen is egy-
aránt 15 000 Ft-tól 5  000  000 Ft-ig terjed.
 Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági 
kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgaz-
dasági terület (elhanyagolt telkek, építési terüle-
tek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori 
szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, va-
lamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) mel-
letti sávok.
 A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulaj-
donos/földhasználó a – bírságon túl – vele szem-
ben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolato-
san felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. 
A költség köztartozásnak minősül. A közérde-
kű védekezés elrendelése után minden esetben 
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az 
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírsá-
gok kiszámításának módjáról és mértékéről szó-
ló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet alapján.
 Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés 
minden állampolgár közös érdeke, és eredményt 
csak összefogással, illetve közös felelősségválla-
lással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti 
jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szük-
séges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegen-
dő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett föld-
területet, azt tiszta, parlagfűmentes állapotban a 
vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Hirdetés

KÖRNYEZETVÉDELEM

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

27
. H

ÉT

1 H KOMMUNÁLIS
2 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
3 Sze KOMMUNÁLIS
4 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
5 P KOMMUNÁLIS

28
. H

ÉT

8 H KOMMUNÁLIS
9 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK

10 Sze KOMMUNÁLIS
11 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
12 P KOMMUNÁLIS

29
. H

ÉT

15 H KOMMUNÁLIS
16 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
17 Sze KOMMUNÁLIS
18 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
19 P KOMMUNÁLIS

30
. H

ÉT

22 H KOMMUNÁLIS
23 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
24 Sze KOMMUNÁLIS
25 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
26 P KOMMUNÁLIS

31
. 

HÉ
T 29 H KOMMUNÁLIS

30 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
31 H KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 JÚLIUS

A településen a lomtalanítás 
várható időpontja 2019. au-
gusztus 1-e és szeptember 

30-a közé esik. 

Az igénybejelentés  
feltételei:
Igénylést kizárólag a 
közszolgáltatásban 
nyilvántartott és szer-
ződött, aktív (a szol-
gáltatást nem szü-
neteltető), közüzemi 
díjhátralékkal nem ren-
delkező ingatlanhasz-

nálók nyújthatnak be.
 Fontos! Lomtalanítási igényét KI-
ZÁRÓLAG a településére vonatko-
zó "lomtalanítási igények leadása" 

Házhoz menő LOMTALANÍTÁS

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehe-
tősége lesz évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 
hulladék lomtalanítási szolgáltatást igénybe venni. A lakosság a szol-
gáltatás igénylését a településükre vonatkozó „lomtalanítási igények 
leadása” időpontjában adhatja le. Kistarcsán 2019. július 1-e és au-

gusztus 31-e között lesz lehetőség a 
lomtalanítási igények leadására.

A LOMTALANÍTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA 2019. 08. 01. – 09. 30.

időpontjában adhatja le, ettől eltérő 
igénybejelentést nem áll módunkban 
fogadni.

Az igénybejelentés történhet:
 •  személyesen az ügyfélszolgála-

ti irodák nyitvatartási idejében 
(azonosítás ügyfélszám és sze-
mélyes iratok alapján)

 •  +36-28/561-200 ügyfélszolgálati 
telefonszámon (azonosítás ügy-
félszám alapján)

 •  a honlapunkról előzetesen letöltött 
igénybejelentő lap segítségével, 
melyet a lomtalanitas@zoldhid.
hu email címre kérjük megkül-
deni. (KIZÁRÓLAG a megfele-
lően kitöltött igénylő lapokat dol-
gozzuk fel és igazoljuk vissza)

 •  lomtalanítási igénybejelentő lap 
letölthető a kistarcsa.hu oldalról is.

Lomtalanítás folyamata:
 1.  Lomtalanítási igény benyújtása.
 2.  Közszolgáltató visszajelzi a telje-

sítés dátumát, várható időpontját.
 3.  A visszaigazolt dátumon a köz-

szolgáltató jelentkezik a regiszt-
rált címen. Kollégáink max. 5 
perc várakozás után távoznak a 
helyszínről 

 4.  A lakos az ingatlanon belül tá-
rolja a lomhulladékot, melyet a 
gépjármű érkezésekor átad a sze-
mélyzetnek (HT. 40 § 3. bekez-
dés alapján)

 5.  Ügyfelünk aláírásával igazolja a 
lomtalanítás elvégzését

Lomnak minősül, a lomtalanítás so-
rán átvett olyan háztartási hulladék, 
amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény mére-
teit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:
 •  bútorok (asztal, szék, szekrény, 

ágy, komód stb.) szétszerelt, moz-
gatható állapotban,

 •  egyéb, fából készült tárgyak, ame-
lyek a méretük miatt nem fér-

nek el a hagyományos gyűjtő-
edényben,

 •  szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, 
ágynemű, textil, ruhanemű,

 •  műanyag (linóleum) padlók, ker-
ti bútorok, műanyag medencék, 
műanyag játékok,

 •  KIZÁRÓLAG személygépko-
csi, kerékpár, motorkerékpár gu-
miabroncsok (háztartásonként 
max..4 db).

Lomtalanításkor nem szállítják  
el az alábbi hulladékot:
 •  vegyes települési hulladék (kom-

munális, háztartási),
 •  zöldhulladék,
 •  szelektíven gyűjthető üveg, mű-

anyag, papír hulladék,
 •  veszélyes hulladék (festék, hígító, 

vegyszer, oldószer, fénycső, elem, 
akkumulátor),

 •  hungarocell, fáradt olaj, tinta-
patron,

 •  inert hulladék (építési törmelék, 
bontásból származó anyag, csem-
pe, járólap),

 •  nagyméretű gumiabroncsok (te-
herautó, munkagép stb.),

 •  elektronikai hulladék (begyűjtése 
egyedi szervezés alapján).

 Amennyiben az ingatlanhaszná-
ló részéről a Közszolgáltatóval közö-
sen egyeztetett időpontra nem törté-
nik meg a hulladék átadása, és ezért 
a lomtalanítás meghiúsul, abban az 
esetben új időpont egyeztetés már 
nem lehetséges!
 A bejelentés nélkül történő hulla-
dék közterületre történő kihelyezése 
illegális hulladéklerakásnak minő-
sül, ami szabálysértési bírság kisza-
básával jár. A közterületre kihelye-
zett hulladékot nem szállítják el!

ADATELLENŐRZÉS
A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. ellen-
őrizni fogja a közszolgáltatási adat-
bázisukban szereplő ügyféladatokat, 
mivel sok a „potyautas” a rendszerük-
ben. Ezért a  vizsgálatok előtt ellen-
őrizzék az ingatlanok elé kihelyezett 
edényzet méretét és darabszámát az 
NHKV Zrt. által kiállított számlán 
feltüntetett adatok alapján.

ZÖLD HÍD B.I.G.G. 
NONPROFIT KFT.  
2100 Gödöllő, Dózsa György  
út 69. • Tel.: +36-28-561-200
E-mail: zhbigg@zoldhid.hu 
Web: www.zoldhid.hu  

AVAR ÉS KERTI  
HULLADÉK ÉGETÉSE

A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érde-
kében az avar- és kerti hulladék égetése a település 
egész területén minden évben kizárólag két időszak-
ban megengedett:
 a) tavasszal: április 1. és április 30. között,
 b) ősszel: október 15. és november 15. között.
 Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között sza-
bad végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés.
 Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 8/2016. (II. 16.) számú rendelete szerint komposz-
tálni kizárólag ingatlanon belül lehet, közterületen tilos. 
Tilos az avar- és kerti hulladék égetése oktatási, neve-
lési, egészségügyi, szociális, művelődési- és sportléte-
sítmények 100 méteres körzetében a létesítmény mű-
ködésének ideje alatt.
 Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (9) bekezdé-
sében, vagy 5.§-ban foglaltakat megszegi, a közösségi 
együttélés általános szabályaival ellentétes magatar-
tást tanúsít, és 50  000  Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, 
vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet esetén 2  000  000  Ft-ig terjedő közigazgatási bír-
sággal sújtható.
 Környezetvédelmi és természetvédelmi ügyekben az 
alábbi elérhetőségeken élhet bejelentéssel és panasszal. 
 Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási 
 Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya: 
 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 
 Tel.: 06 (1) 478-4400 
 Email: zoldhatosag@pest.gov.hu
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NAPJAINK egyik legnépszerűbb íróját, Fábián 
Jankát látta vendégül a Városi Könyvtár 2019. má-
jus 31-én a Csigaházban. Ez a típusú rendezvény 
nem generál nagy tömegeket, ezzel is magyaráz-
ható, hogy Kistarcsán sem voltak többen, mint 20-
an. A rendezők egy kicsit izgultak a létszám miatt, 

de ez csak a Csigaházban tűnt kevés-
nek – a Városi Könyvtárban szűkös 
lett volna a hely. 
 Az írónővel Polgár Gyula a Kis-
tarcsai Híradó főszerkesztője beszél-
getett. Fábián Janka, aki a Történel-
miregény-írók Társaságának tagja, a 
beszélgetés elején elmondta, hogy a 
szerencsének is köszönheti a karri-
erjét. Napjaink egyik legnépszerűbb 
történelmi-romantikus írónője első 
regényével, az Emma szerelmével, 
több kiadónál is kopogtatott, de még 
csak válaszra sem méltatták. Aztán 
egyszer csak csoda történt – egy unat-
kozó kiadványszerkesztő elolvasta a 
könyvét és látott benne fantáziát. Az 
első könyv kiadásához saját pénzét 
is kockára tette, de szerencsére, neki 
sikerült ebből a kalandból nyeresége-
sen kijönnie. Most már ott tart, hogy 

az új kiadója, a Libri az elmúlt tíz évben kiadott 
könyveit nyomja újra. Tíz évvel ezelőtt az írás 
mellett angol-francia nyelvtanárként is dolgozott, 
majd eredeti állását feladva volt olyan időszaka, 
amikor reménytelen helyzetbe került.  
 Most már – köszöni szépen – elboldogul és fő-
állású íróként éli mindennapjait. Most is dolgozik 
egy regényen, amit a következő év elején szeret-
ne megjelentetni. 
 A program végén dedikálta a könyveit, de csak 
a közönség által hozott könyvek jöhettek szóba, 
mert ilyen rendezvényeken a NAV nem engedi 
az árusítást. Sajnos – könyv híján- többen lema-
radtak a dedikálásról.  

Író-olvasó találkozó 
FÁBIÁN JANKÁVAL
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S zükségünk is van rá, hiszen földi zarán-
dokutunkon – lelki értelemben – fent is és 
lent is vagyunk, illetve a kettő között út-

közben. Bizony, a világ történetei nem haladnak el 
mellettünk csak úgy: hatással vannak ránk. Eze-
ken keresztül érnek bennünket fájdalmak és örö-
mök, rátalálások és elvesztések, megrettenések 
és megszabadulások. Éppen ezért nem véletlen, 
hogy szüntelenül keressük azt a biztos pontot, kö-
zeget, amely a szédületes változásokban megtar-
tó erővé válik számunkra. És aki keres, az talál…
 Megtaláljuk azt egészséges életvitelben, gazdag-
ságban, racionalitásban, új tervekben, tárgyakban, 

emberi kapcsolatokban. Termé-
szetesen, bőven lehetne a felso-
rolást folytatni aszerint, hogy 
kinek mi ad biztonságos kör-
nyezetet. Úgy hiszem, mind-
ezek valóban fontosak, szinte 
nélkülözhetetlenek. Kincseink-
ként is tartjuk számon azokat. Álta-
lában véve azonban van egy gyenge-
ségük: idegvalók, más szóval múlandóak. 
Hiába is birtokoljuk azokat most, előbb-utóbb el-
fogynak, eltűnnek, értéküket vesztik. A legnyomo-
rúságosabb helyzeteinkben döbbenünk rá igazán, 
hogy voltaképpen nem ezekből, hanem ezeknél 
kell több a biztonságunkhoz.
 Istennek hála, hogy létezik ez a több, jobb, na-
gyobb, örök kincs! Jézus mondta: „az ég és a föld 
elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (Lk 
21,33). Isten igéjéről van szó, az ő élő üzenetéről. 
Olyan üzenetről, amely nekünk, az életünkért, 
biztonságunkért hangzik.
 Ha olvasod az üzenetét, a Szentírást, vagy hall-
gatod a róla szóló bizonyságtételeket, akkor meg-

értheted, hogy azokon keresztül az 
jó hír (evangélium) hangzik feléd, 

hogy biztonságban vagy. Az 
életed nem a világ játékszere, 
nem a véletlenek sodrásában 
hánykolódik, hanem Isten 
formáló, gyógyító, feleme-
lő, megtartó kezében van! 
Ráadásul ez az Isten nem 
akárhogyan viszonyul hoz-

zánk. Jézus úgy mutatta be a 
világnak, hogy kimondhatatlan 

módon szeret minket. És ez akkor 
is igaz, ha mi nem így látjuk, vagy ha 

egyáltalán nem is akarjuk ezt látni. Bármilyen 
is az élet-sérülésünk, bármit is hordozunk ma-
gunkban, Ő gyógyít, ment, életet ad. 
 Igéjén keresztül biztat, hogy kivezessen min-
ket az állandó önmagunkra koncentrálás rendkí-
vül fárasztó helyzetéből a felszabadult bizalom-
ra, az ÉLETRE. Gyerekkori tapasztalatunk, hogy 
a szülői ölelésben biztonságban éreztük magun-
kat: ez a szabadság. 
 Ezt, a minket átölelését üzeni a Mindenható. 
Ebben válhat a mai napod is ünneppé: ne aggódj, 
biztonságban vagy!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

BIZTONSÁGBAN

ZARÁNDOKÚT  
a pápalátogatásra

HITÉLET

L eírhatnám programjaink sorát, amit öt nap- 
négy éjszaka alatt végigjártunk, megéltünk. 
Ám én ezt a fajta élménybeszámolót meg-

Május 
30-án indultunk Erdély-
be zarándok utunkra, aho-
va még három gépkocsi-
val követtek testvéreink.

Az éle-
tünk egyik legfontosabb cél-
ja, hogy biztonságos kö-
zegre találjunk. Igyekszünk 
mindent megtenni érte.

KATOLIKUS EGYHÁZ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
A plébánia címe:  
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu
E-mail: kistarcsa@communio.hu 

hagynám arra a szeptemberi alkalomra, amikor 
majd vetítéssel, gyógyteázással együtt adhatjuk 
át nektek testvéreim, akik itthon imádkoztatok ér-
tünk. Hála érte.
 Az élményeket pró-
bálom leírni, (amiből 
egy is bőséges, ilyen rö-
vid időre):
 A pápalátogatás nap-
ján égi csodát kaptunk 
ajándékba „Egy nap 
alatt négy évszak” for-

májában. Amikor felértünk a nyeregbe szakadó 
esőben, térdig sárban, de nagy reményekkel, az-
tán amikor a mise kezdete előtt fél órával a meny-
nyei felhő leszállt közénk és semmit sem láttunk, 
de nem csüggedtünk, végül kitisztult az ég és a 
mise végére kisütött az életet adó nap is. Igazán 
a föld felett tettük meg aznapi túránk másik felét.
 Utólag azt a nevet is adhatnánk ennek a cso-
dásútnak, hogy Szent László nyomában: templo-
mokat jártunk sorban – ahol a villany beszere-
lés alkalmával felfedezett freskók – évezredeket 

repítettek vissza bennünket Szent 
László legendáival. És amikor vé-
gül a legújabb templomhoz értünk 
– előtte a debreceni virágkarnevál vi-
rág-kocsija állt a Lányszöktetés le-
gendájával – a templomba pedig az 
oltáron Szent László ereklyéje állt 
egy karnyújtásra tőlünk.
 Ebédelhetünk Csaba testvér egyik 
otthonában is, ahol a gyermekkel 
imádkozva járhattuk be az otthon 
Mária-kertjét. Az ég újra beborult, 
de a házigazda csatlakozott hozzánk, 
és egy kiselőadásra hívott meg ben-

nünket a kápolnába. Hazavezető utunk pedig el-
vezetett egy másik gyermekotthonba, ahol két nő 
példamutatása tárult elénk: fenntartanak egy ott-
hont minden férfi segítség nélkül, kenyeret sütnek, 
és kaszálnak, állatokat tartanak… és nevelnek ti-
zenhat csillogó szemű gyermeket.
 Hálás köszönet az odaadásért, a szervezésért 
és lebonyolításért, a csodákért Mátyás Ilonának.

S.M.

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KONFIRMÁCIÓ
Ebben az esztendő-
ben június 2-án tar-
tottuk a konfirmációt. 

E z a latin szó annyit jelent: 
megerősítés. De nem is any-
nyira mi erősítjük meg azt 

a fogadalmat, amit szüleink és ke-
resztszüleink megkeresztelésekor he-
lyettünk tettek, hanem a Szentlélek 
az ébredő hitünket. A konfirmáció 
után leszünk a gyülekezet úrvacso-
rázó, felnőtt tagjává.  Idén 5 fiú, il-
letve férfi és 3 leány konfirmált.  Kü-
lön örömöt jelentett, hogy közülük 
ketten felnőtt korban döntöttek Jé-
zus Krisztus és református egyhá-
zunk mellett. A felnőttek a konfir-
máció alkalmával nem vizsgáznak, 
de a fiatalokkal együtt megfogal-
maznak egy személyes bizonyság-
tételt. Az egyik felnőtt bizonyság-
tételét fogadják szeretettel abban a 
reményben, hátha lesz a következő 
évben más is, aki felnőtt korában 
szeretné megismerni nemcsak a hit 
tanítását, de az erejét is. Riskó János

 S ha valaki egy mérföldnyire 
kényszerít, menj vele kétannyira! 
(Máté evangéliuma, 5.41)
 „A szüleim vallásosak, ám csak 
elvétve gyakorolják azt. Mivel szüle-
tésemkor nem voltak (és azóta sem) 
házastársak, így én kimaradtam a 
keresztségből. Az általános iskola 
első éve után elköltöztünk, sajnos 
emiatt nem tudtam a kistarcsai ba-
rátaimmal gyülekezetbe, vagy isten-
tiszteletre eljárni.
 A nagyszüleim idős korára való 
tekintettel kezdtem el minden 
este imádkozni (amire nem 
tanított senki), hogy tart-
sa őket és családtagja-
imat Isten még sokáig 
közöttünk egészségben.
 Az imáim meghall-
gatásra találtak, mindkét 
nagyszülőm a 80-as éveik 
legvégéig velünk maradt.
 Nagypapám 2014-es halálával erő-
södött fel bennem az érzés, hogy csak 
Isten segítségével lehetünk boldogok 
az életben, és csak az ő segítségével 
tudunk boldogulni az életben, ha kö-
vetjük a tanításait.
 A temetést követő istentiszteleten 
voltam először az Isten házában, és 

HITÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁZ

teljesen a csontjaimig 
hatolt, amit ott tapasz-

taltam. Részese akar-
tam lenni a vallásnak és 

ennek az elképesztő közösségnek. 
Azonban úgy hozta a sors, hogy vi-
szonylag távolra, egészen Kecske-
métig sodródtam az egyetem mi-
att. Mivel 2-3 hetente voltam csak 
itthon nem egészen két napot, így 
sajnos nem jutott időm konfirmál-
ni. Azonban ez alatt az idő alatt is 

minden nap hálát adtam Istennek, 
amit a családom és barátaim köré-
ben tölthettem, imádkoztam, a ta-
nításait tartva próbáltam élni. Mi-
után idén februárban elvégeztem 
az egyetemet, már nem vártam to-
vább. Felkerestem édesapámmal 
Riskó János lelkipásztort, és azóta 
járok a gyülekezetbe. Nagyon örü-
lök, hogy a közösségemre találtam 
végül, és követhetem Isten tanítá-
sait.”  DR

Ez a la- 
tin szó annyit 
jelent: meg-

erősítés.

ÁLLÁS - Raktáros munkatársat keresünk kézi és gépi anyag-
mozgatásra bruttó 300 000 forintos alapbérrel Zuglóban. To-
vábbi információ a https://www.ravak.hu/hu/allaslehetoseg 
oldalon vagy +36-30/274-5001.

Apróhirdetés

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban 

2019. július 22. napjától 
2019. augusztus 2. napjáig 
IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ. 

Ezen időszak alatt a polgármesteri hivatal 
– a halaszthatatlan ügyek intézése kivéte-
lével – zárva tart.
 2019. július 22. napjától 2019. augusz-
tus 2. napjáig a hivatal működési körében 
fellépő veszélyhelyzet, baleset, elemi csa-
pás, életveszély, súlyos kár esetére telefo-
nos ügyeletet biztosítunk.
 A bejelentések fogadása 8.00 és 12.00 
óra között a hivatal központi számán, a 
06-28-470-711-es telefonszámon, azt kö-
vetően pedig rendes munkaidőben a 06-
20-426-5976 mobilszámon lehetséges.
 Megértésüket megköszönve:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
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KULTÚRA

Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is olvasson, egy 
könyvajánló sokat segíthet a döntésben. A Városi Könyvtár  
újdonságai közül néhány talán megkönnyíti a választást.

M ichael Ende és Wieland Freund: Rossz-
csont Rodrigo és Filkó, a fegyver-
hordozója című gyermekkönyvében 

a főszereplő, Filkó biztos benne, hogy vérbeli rab-
lólovagnak született. Ezért aztán magától a hírhe-
dett Rosszcsont Rodrigótól akarja kitanulni a rab-
lás minden csínját-bínját. Igen ám, de először is ki 
kell állnia a bátorságpróbát. Mikor Filkó belebot-
lik Rózsika hercegkisasszony hintójába, úgy érzi, 
itt a lehetőség. Lehet bármi veszélyesebb, mint 
hercegkisasszonyokat rabolni? Ám Filkó ekkor 
még nem is sejti, hogy a nagyhatalmú udvari va-
rázsló, Rabanus Rochus el akarja kapni Rózsikát.
 Amikor Michael Ende 1995-ben elhunyt, egy 
félbehagyott regényt hagyott maga után. Húsz év 
után Wieland Freund újságíró-gyerekkönyvszerző 
gondolta tovább a megkezdett regényt. Maga a tör-
ténet viszi előre az olvasót: a fejezetek rövidek, pont 
alkalmasak a lefekvés előtti ellazulásra (ha megáll-
juk, hogy ne olvassuk tovább). Az illusztrációk ba-
rátságosak, nem tolakodóak, nem művészieskedők, 
de azért mindegyikben van egy-két olyan részlet, 
ami miatt érdemes elnézegetni őket egy kicsit.
 1901. márciusa. Ambrózy Richárd bárót meg-
lőtték. A Rókus kórház magánkórtermében élet és 
halál közt lebegő hírneves budapesti magánzó de-
tektív mellett fiatal hitvese őrködik egészen addig, 
míg egy nap rá nem ront a rendőrség, hogy gyil-
kosság vádjával letartóztassa. Ambrózy báró tehát 

„dögrováson”, a neje vizsgálati fogságban van, így 
látszólag senki sincs, aki a fiatal házaspárra zúdu-

ló cselszövés háttere után kutakodjék. Senki, csu-
pán a kis Mück Mári, a cserfes tabáni zsebtolvaj-
lányból lett „társaskodónő”, aki a maga szélütött 
módján kezd a nyomozásba, melynek során ma-
gával a véres kezű Pesztonkával, a századforduló 
Budapestjének legrettegettebb bűnözőjével találja 
szemben magát. Böszörményi Gyula: Szer’usz vi-
lág – Ambrózy báró esetei című sorozat legújabb 
ifjúsági kötete bő humorral, meghökkentő fordu-
latokkal, számos valóban élt szereplővel és valós 
eseménnyel ízesített, kalandos időutazást kínál ol-
vasóinak a korabeli Budapest legközepébe és főleg 
annak alvilágába.
 1986. április 26-án kezdődött Csernobilban min-
den idők legnagyobb atomerőmű-katasztrófája. Az 
akkori szovjet vezetés titkolózása miatt a világ, na-
pokig szinte semmit sem tudott róla. A Nobel-díjas 
fehérorosz írónő Szvetlana Alekszijevics két évti-
zedet szánt a téma feldolgozására. Könyve nem a 
számoktól válik tragikussá, torokszorítóvá, itt az 
egyéni sorsok dominálnak és sugározzák a leírha-
tatlan fájdalmat. A szerző legfőbb érdeme az, hogy 
a katasztrófa tanúi, a hátramaradottak, az emléke-
zők megnyíltak számára. Megismerjük az áldo-
zatokat, a felelősöket és a vakmerő önkénteseket. 
Csernobil minden szereplő számára korszakha-
tár. Egyesek menekülnek a zónából, másokat meg 
vonz az a terület, amelyet lassan visszahódít a ter-
mészet. A Csernobili ima nemcsak az emlékezés-
ről szól, hanem figyelmeztetés is a jövő számára, 
és Alekszijevics szerint minden nemzedéknek ol-

vasnia kell a jövőnek ha-
gyott jelekből. Csernobil 
ma is aktuális. És aktuá-
lis lesz még 48 ezer évig.
 A könyvtár 2019. 
július 20-tól 2019. au-
gusztus 4-ig zárva tart. 
2019. augusztus 5-től a 
megszokott nyitvatartá-
si időben várjuk kedves 
Olvasóinkat! Németh

Tímea könyvtáros

KÖNYVSAROK
 Szabó Csaba:  Vietnami különlegességek
Egy ország, ahol 32 fekete foggal mosolyog-
nak az idegenre. A teát gyűszűnyi csészékben 
mérik. Banánt az út szélén álló fáról lehet le-
tépni. A vándor az út melletti bódéból kókusz-
tejjel oltja szomját. A kutyát nagyon szeretik. 
Szénnel hajtják meg a járgányok motorját

Kiss Henriett: Neves magyar zsidók
Hogyan kerültek az első zsidók Magyarország-
ra? A zsidóság nemzetiség vagy vallás? Milyen 
volt a zsidó közösség a második világháború 
előtt, és milyen ma?  Elismert magyar szárma-
zású zsidók. Hagyományok őrzése és ápolá-
sa. A vallásos zsidók közötti nézeteltérések. 

Szabó József:  
Közös űrrepülés előkészítése
A szovjet űrhajósokkal történő űrrepülés nem-
zeti sorrendje. Farkas Bertalan felkészítése és 
a felkészüléssel kapcsolatos követelmények. 
A magyar tudományos feladatok egyszerű-
sége. A hírközléssel kapcsolatos kikötések. 
Űrrepülések közben felmerült nehézségek. 

Ispánovity Éva: 
A magyar-horvát közös történelem
Családi kapcsolatok és erőszak révén ala-
kult a 816 évig tartó közös történelem. A tö-
rök hódoltság elől menekülő horvátok Ma-
gyarország különböző részein telepedtek le. 
Az egyes csoportok közti nagy távolság kö-
vetkeztében különböző a kultúrájuk, a nép-
szakásaik, népviseletük.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 
33.) közösségi termében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 
óráig. Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyi-
tottak, azokat térítésmentesen látogathatja 
bárki. Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. július 4.

2019. július 11.

2019. július 25.

2019. július 18.

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf

Kerepes-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71. 
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727, +36-30/22-177-23

Kerepes

nagytarcsa

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu

VÁLLALUNK
LEMEZVÁGÁST 
ÉLHAJLÍTÁST  

3 m hosszban-Lv 5 mm-ig
• kisebb lakatos munkát

• esztergálást,  
marást.

Tel.: 06-30/984-7506

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Hirdetés

DEÁK-
TANYA

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244, 

06-30/9647-669
NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

Kistarcsa, Thököly út 5.

Régi ígéretünket 
teljesítettük azzal, 
HOGY MEGNYITOTTUK KISTARCSÁN  
A CUKRÁSZDÁNK FÖLÖTTI SZINTEN AZ ILLÉS CAFÉT!

Helyben készült cukrász  
és péktermékek, hagyományos  

és különleges ízekkel. 

Alkalmi, esküvői, és figuratorták.  
Édes és sós aprósütemények.

ELINDULT A FAGYI SZEZON!  
A nyári időszakban 34 féle fagylalt.  

Köztük glutén, cukor és tejmentes is.

Telefon: +36-28/470-308
Web: www.illescukraszda.hu

Nyitvatartás: Hétfő–Szombat: 8-20-ig. 
Vasárnap: 8:30-20-ig

KLIMATIZÁLT VENDÉGTÉR

Különleges kávék, extra ízek szeretettel!

MEGNYITOTTUNK!

 ILLÉScafé

A kávékülönlegességek szerelmeseinek, az exkluzív 
desszertek kedvelőinek ajánljuk elegáns kávézónkat, 

azoknak, akik egy hangulatos, nyugodt oázisban 
 szeretnek kikapcsolódni. 

Bízunk abban, hogy a fagylaltkelyhek, a dús  
limonádék és koktélok, valamint ízletes hideg-meleg 

szendvicseink sok vendégünknek válnak kedvenceikké. 

Gondolunk a családokra,  
a fiatalokra, és a kényelmes üzleti  
megbeszélésre vágyókra egyaránt!

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

Gipszkarton rendszerek, beltéri festékek, festő szerszámok, 
lazúrok, hőszigetelő rendszerek, Graphite barkácsgépek.

AKCIÓ!

br. 3190 Ft/m2

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6.
06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket fogorvosi rendelőnkben.

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
KiStArcSAi privÁt rendeLéSünK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára

Szerda: 9-14 és péntek: 14-20 – Dr. Farczádi Tímea

Bejelentkezés: 
06-28-472-400 (munkaidőben)

06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)
rhdental@rhdental.hu

www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.
Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424

Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1630, Szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,  
FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETÉS.

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

TELEFON: 
06-70-603-7830,  
06-70-623-5168

BEMUTATÓTEREM:  
2143 Kistarcsa,  

Szabadság út 2.

Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Gree, 
Midea, LG, 
Syen, MDV

A KistarcsaKlimánál 
elkötelezett, hivatalos 

szerelőcsapat, 
és megbízható márkák 
széles választéka várja!

• ruhajavítás
• méretre igazítás
• szűkítés, bővítés
• alja felhajtás
• cipzárcsere
• lakástextíliák varrása
• patentozás

RuhaSzaki
Minden aMi varrásvarrónő

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres hur-
ka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, kenőmájas, 
disznósajt, tepertő, paprikás abált szalonnák, 
füstölt készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 10-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 

NYÁRI NYITVA TARTÁS!
Július 5.  NYITVA 10-19 óráig
Július 12. NYITVA 10-19 óráig
Július 19. ZÁRVA • Július 26. ZÁRVA
Augusztus 2. NYITVA 10-19 óráig

Az ÁnAndA Stúdió szervezésében 
péntekenként délután 1415-1545 óráig  

HATHA jógaóráimon várom kedves vendégeimet.

Helyszín: KiStArcSAi ÉlmÉny Központ
2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. (a régi rendőrőrs épülete)

Kedden és pénteken este 1900-2030-ig  
a VÁroSi SportKözpontbAn

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
várom HATHA jógaóráimon az érdeklődőket.

Egyéni, csoportos 
és céges jógaórák 
vezetését is válla-
lom megegyezés 

szerint.

Elérhetőség: Pálfi Kálmánné – 06-20/950-8839
e-mail: stollandi@freemail.hu • facebook: Ánanda
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: KISTARCSAI RETRO-BULI

BELÉPŐ: 1900 Ft/fő
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

EGÉSZ ESTE A LEGJOBB RETRO- ÉS MAI DISZKÓ SLÁGEREK

Zene: DJ Farkas Csabi

NYÁRI

2019. JÚLIUS 27. 
SZOMBAT – NYITÁS: 21 ÓRA

HELYSZÍN: CSIGAHÁZ 
Kistarcsa, Deák F. utca 1.EGÉSZ ESTE  

LÉGKONDIVAL HŰSÍTVE!

JÓ IDŐ ESETÉN TERASZ!

GRILL KOLBÁSZ • KOKTÉL  

CSAPOLT SÖR

Az EU-Plastic Invest Zrt. műanyaghulladék újrahasznosító
telephelyére gépkezelő karbantartó munkatársat keres az
alábbi feltételekkel.
Feladatok:
- Műanyag-feldolgozó gépek beállítása, szerszámcseréje
- Műszaki karbantartási munkák végzése
- Meghibásodott termelő berendezések javítása
- A működtetett gépek, berendezések tisztántartása
Elvárások:
- Szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség műszaki
területen
- Legalább 2-3 éves termelési vagy gyártóüzemi szakmai
tapasztalat
- Precíz, pontos munkavégzés, jó problémamegoldó képesség
- Önálló, megbízható személyiség
Amit kínálunk:
- Piacvezető, stabil, megbízható vállalati háttér
- Fiatalos, barátságos munkakörnyezet
- Stabil, hosszú távú munkahely
- Azonnali munkakezdési lehetőség
- Versenyképes fizetés

Munkavégzés helye: Csömör. Állás típusa: Teljes munkaidő
Jelentkezni a penzugy@euplastic.hu email címünkre 

küldött Önéletrajzzal lehet, illetve 
a +36-30-586-7620-as telefonszámon.

EU-Plastic_KER-059_szerzodes_2019-06-17_Kistarcsa_90x130  19/06/2019  08:40  Page 1

Nyitva tartás: H-Cs: 8-23, P-Sz: 8-24, V: 6-11

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
 Kistarcsai-Hamburgeres

Kövessen minket a facebookon aktuális akcióinkért!

Kistarcsai 
HAMBURGERES

TÖBB MINT 20 ÉVES TAPASZTALATTAL  
A KISTARCSAI HÉV ÁLLOMÁSON.

GYROS 
PITA

GYROS 
TÁL

CSIRKE-
TÁL

HOT-DOG

CSIRKE-
SZÁRNYAS 
TÁL

KENTUCKY
CSIRKÉS 
TORTILLA

HAMBUR- 
GEREK,
többféle

MELEG- 
SZENDVICS
többféle

750 Ft

750 Ft

440 Ft 510 Ft

1430 Ft

1430 Ft

1260 Ft540-890 Ft

ÜDÍTŐK ÉS SZESZESITALOK NAGY VÁLASZTÉKA

2143 KISTARCSA, Szabadság út 36.  
Nyitvatartás:  H-P.: 700–1700, Szo.: 730–1300

Tel/Fax: 06-28-473-118, 
Mobil: 06-20-262-5525

E-mail: csavarkiraly@hotmail.com
Honlap: www.csavarkiraly.hu

KIEMELT TERMÉKEINK EBBEN A HÓNAPBAN
TAKARÓ ÉS 
PIPA LÉCEK

GIPSZKARTON 
CSAVAR AKCIÓ

A HÓNAP 
CSAVARJA A 
FASZER- 
KEZET ÉPÍTŐ 
CSAVAR  
10% KEDVEZ-
MÉNNYEL…
(60 x 400 mm hossz)

MUNKAVÉDELMI 
DESIGN CIPŐK

MUNKAVÉDELMI 
RUHÁK

LOCSOLÁSTECHNIKA

MEDENCE  
VEGYSZER

TALICSKA MÉG 
MINDIG NÁLUNK 

A LEGOLCSÓBBAN :-)

NAPVITORLÁK
 TÖBB MÉRETBEN

 • Növénytámaszok és karók
 • Sarokvasak, oszloptartók

 • Csavarodásmentes slag méterre is … 

… és egyéb  
legalább 5000 féle 
termék kedvező áron

Szúnyogháló  
MÉTERRE!

 HUZALSZEG AKCIÓ
550 Ft-ról 500 Ft/kg

SZÍNVILÁG
FESTÉKHÁZ

Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak „Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

50 000 Ft feletti vásárlás esetén 
INGYENES KISZÁLLÍTÁS 

Pest megyén belül

KISTARCSA,  
Szabadság út 44.

Telefon: 06-20/968-4515

Milesi  viaszos vékony 
lazúr minden színben  
5 literes kiszerelésben:

14880 Ft

TOVÁBBI 
AKCIÓINK:Komplett 10cm-es hőszi-

getelő rendszer minőségi 
anyagokból 1.5mm-es ka-
part vagy 2 mm-es dörzsölt 
vakolattal, dryit hálóval  
(145 g/m2), + 5db dübel/m2

ALL INCLUSIVE AKCIÓNK:

Országos felmérésben 
II. legjobb minősítést 
kapott felsőkategóriás  
hőszigetelő tábla.

Polifarbe Inntaller 
beltéri falfesték  

15 literes kiszerelésben:

5790 Ft

Murexin level NA320 
kül- és beltéri aljzat 

kiegyenlítő

3780 Ft

2990 Ft/m2
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KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112 • Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711, 
hivatal@kistarcsa.hu, 
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra között, 
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Solymosi Sándor polgármester 
Tel.: +36 (28) 507-132
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között 
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: polgarmester@
kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu, 
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es 
melléken keresztül.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
Tel.: +36 (28) 507-132, 
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri Hi-
vatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 
16.00-18.00 között előzetes időpont egyeztetést 
követően.  Előzetes időpont egyeztetés: 
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132, 
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997, 
E-mail: info@simandy.sulinet.hu, 
Honlap: www.simandy.sulinet.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Ratimovszky Tiborné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail:tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, Ügyvezető: 
Pongrácz Viktória,  viktoria.pongracz@vmsk.hu

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu, 
Ügyvezető: Mira László, 

HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1286
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 08:00-16:00
K-Cs-P: 08:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,  
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16

Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatalá-
nak Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

 KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa, 
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax: 06 
(28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107
Kistarcsai körzeti megbízott: Fehér Zsolt Lajos rendőr 
főtörzsőrmester Tel.: +36 (20) 313-7200

Polgárőrség
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Postacím: 
2143 Kistarcsa, Pf. 70., Navratil István elnök

EGÉSZSÉGÜGY
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700, 
+36 (30) 396-2318
Fax: (28) 507-648, flor@florhosp.hu

Orvosi rendelő
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár
Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:  
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva 

Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778, 
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0:00-24:00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.: (28) 742-083, 
06-20-568-7627, 06-20-442-7182

Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794

Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Dr. Csizmadi Sándor 
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., +36-28/470-644

Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13.
+36-30/640-1359, +36-28/740-377, 
www.kistarcsa.plebania.hu,  
kistarcsa@communio.hu

Evangélikus Lelkész 
(gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2.
Telefonszám: +36-20/778-1869

Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822 (éjjel-nappal hívható)

FONTOS INFORMÁCIÓK

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: PoKer Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com), 
+3620/9661190 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: PaukerHolding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 1115.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom 
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban 
megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot után-
nyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a Kiadó nem vállal felelősséget.

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

GYERE ÉS TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK, JÓT TESZ A KÜLSŐDNEK,  
BELSŐDNEK, HA BETÉRSZ HOZZÁNK!

BARNULJ JÓ HELYEN!

0 Ft-os villanyszámla

napelemes rendszerrel!

Használja ki a 0% kamatozású hitelt amíg még elér-
hető és szereltessen okos napelemes rendszert családi
házára!
Júniustól cégek is pályázhatnak napelemes rendszerre! 

17 év tapasztalatát és hosszú távú garanciát biztosí-
tunk Önnek! 

       www.wagnersolar.hu

Kisállatrendelő
Dr. Csizmadi Sándor
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
Rendelési idő: H-P: 17-21 óra, szo.: 8-9 óra, V: 19-20 óra
Házi vizit: rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel!

Csandy Kutyakozmetika
Telefon: 06-30/251-98-46

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • kocsistuzep.kft@upcmail.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MINDEN,  
ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL  
IS FIZETHET!

RIGIPS NORMAL STANDARD 12,5 gipszkarton
RIGIPS IMPREGNÁLT gipszkarton

RIGIPS TŰZGÁTLÓ  
gipszkarton

RIGIPS – BLUE ACOUSTICÚJDONSÁG

GIPSZKARTON AKCIÓ!

520 Ft/m2 (1250 Ft/tábla)

835 Ft/m2 (2000 Ft/tábla)

680 Ft/m2 (1630 Ft/tábla)

A                                TAGJA. 

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-16.00
Szo: 7.30-12.00

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő 8-13, kedd-péntek 8-18, szombat 8-13

Tel.: 06-70-333-8336, Facebook: Házias Ízek Boltja
VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
Házi zsír – 450 Ft/kg
erdélyi szalonna – 1980 Ft/kg

JÚLIUSI AKCIÓINK!

ITT A GRILLSZEZON!
GRILLKOLBÁSZ 
három ízben  – 1590 Ft/kg



KISTARCSA Bellus József u. 2-4.
Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9-16-ig, V: zárva

T.: 06-28/473-188, 06-20/4600-585
www.siculuskft.hu

A CSÖMÖRI AUCHAN  
első körforgalmának 

Határ úti (DECATHLON  
utáni) kihajtójánál

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA MINDEN TERMÉK ESTÉBEN
5-45% KEDVEZÉNYBEN RÉSZESÜL!

SAMBA MATRAC

LEVANDA MATRAC

BELLA MATRAC

PACIFICA MATRAC

TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNKAT!

AKCIÓS MATRACOK ÁRGARANCIÁVAL! BÓNUSZ! Az alábbi matracokhoz ajándék matracvédő!
További kedvezmény: ha ággyal együtt veszi a matracot, az ágy teleárából további 25% engedmény

90 x 200 cm 32 000 Ft
140 x 200 cm 42 000 Ft
160 x 200 cm 47 000 Ft
180 x 200 cm 49 500 Ft

90 x 200 cm 44 600 Ft
140 x 200 cm 57 000 Ft
160 x 200 cm 61 900 Ft
180 x 200 cm 69 300 Ft

90 x 200 cm 42 600 Ftl
140 x 200 cm 63 900 Ft
160 x 200 cm 63 900 Ft
180 x 200 cm 76 300 Ft

90 x 200 cm 44 600 Ftl
140 x 200 cm 69 300 Ft
160 x 200 cm 74 300 Ft
180 x 200 cm 79 200 Ft

26 cm vastag

26 cm vastag

-35%

-35%

-35%

-35%

23 cm vastag

27 cm vastag

MINŐSÉGI ÜLŐGARNITÚRÁK!  
KÉNYELEM, EGYEDI FORMÁK ÉS MEGOLDÁSOK! AJÁNDÉK SZÁLLÍTÁS, AJÁNDÉK ÖSSZESZERELÉS!

A feltüntetett képek illusztrációk! A feltüntetett árak a kedvezményeket tartalmazzák. 
Az egyes akciók nem vonhatók össze, folyamatban levő megrendelésekre nem érvényesek!

Az akcióban részt vevő bútorokról és feltételekről érdeklődjön áruházunkban! Raktárról csak a készlet erejéig tudunk kiszolgálni!


